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วัตถุประสงค์ 

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “AMATAV”) ยึดมัน่ในกำรด ำเนินงำนดว้ย

ควำมรับผิดชอบ โดยค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทัมีกำรก ำหนดมำตรฐำนส ำหรับ

กำรด ำเนินธุรกิจและก ำหนดกฎระเบียบในคู่มือจรรยำบรรณพนกังำน ซ่ึงบงัคบัใชก้บัพนกังำนทุกคนของบริษทั 

 

บริษทัคำดหวงัให้คู่คำ้ คู่สัญญำ ตวัแทนขำย นำยหน้ำ ท่ีปรึกษำ ผูรั้บเหมำ และผูใ้ห้บริกำรในห่วงโซ่อุปทำน 

(เรียกรวมกนัวำ่ ("คู่คำ้") ด ำเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัทำงบริษทั โดยปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในหลกัปฏิบติัส ำหรับ

คู่คำ้ (“หลกัปฎิบติั”) น้ี ในขณะท่ีด ำเนินธุรกิจกบั หรือในนำมของบริษทั  คู่คำ้ตอ้งถ่ำยทอดใหก้รรมกำร พนกังำน 

ผูรั้บเหมำเขำ้ใจ เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นกำรปฏิบติัตำมในกำรท ำธุรกิจร่วมกบับริษทั 

   

AMATAV ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยุติควำมสัมพนัธ์หำกคู่คำ้ละเมิดหรือไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมหลกั
ปฏิบติัส ำหรับคู่คำ้น้ี 

หลกัปฏบิัติส ำหรับคู่ค้ำ 

1. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับ 
คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศท่ีบริษทันั้น ๆ ด ำเนินกิจกำรอยู ่ ในกรณีท่ีมี
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงมำตรฐำนของหลกัปฏิบติักบักฎหมำยของประเทศหรือมำตรฐำนอ่ืน ๆ คู่คำ้จะปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดท่ีเขม้งวดมำกกวำ่ 
 

2. กำรปฏิบัติทำงธุรกจิและจริยธรรม 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
• คู่คำ้ของบริษทัตอ้งไม่ปฏิบติัหรือยอมให้มีกำรทุจริต กำรติดสินบน กำรขู่กรรโชก กำรยกัยอก และกำร

ฟอกเงินในทุกรูปแบบ คู่คำ้ของบริษทัจะตอ้งไม่จ่ำยสินบนหรือให้ส่ิงท่ีมีค่ำใด ๆ แก่เจำ้หน้ำท่ีของรัฐ 
หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนของเอกชน หรือผูมี้หน้ำท่ี ไม่ว่ำโดยตรงหรือทำงออ้มเพื่อให้บุคคล
ดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบติัหน้ำท่ี เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรไดรั้บประโยชน์ทำงธุรกิจ หรือมี
อิทธิพลต่อกำรกระท ำหรือกำรตดัสินใจใด ๆ  



 

 

• กำรเสนอให้หรือรับของขวญั บริกำรตอ้นรับ หรือประโยชน์อ่ีนใดสำมำรถกระท ำได้หำกด ำเนินกำร
อยำ่งถูกตอ้ง เปิดเผย เป็นไปตำมกฎหมำย มีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เทศกำล และขนบธรรมเนียม
ประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ิน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
• คู่ค้ำของบริษัทจะต้องแจ้งบริษัทให้ทรำบทันทีหำกพนักงำนของบริษัทอำจมีผลประโยชน์  หรือมี

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจใด ๆ กบัคู่คำ้ในปัจจุบนั 

กำรรักษำควำมลบั 
• คู่คำ้ของบริษทัจะตอ้งปกป้องขอ้มูลท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัแค่ขอ้มูลเก่ียวกบั

รำคำ ตน้ทุน และขอ้มูลทำงเทคนิคของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอก เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทั   
 

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

• คู่คำ้ของบริษทัจะตอ้งประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมกำรคำ้เสรี และไม่ใช้

วิธีทุ่มตลำด ไม่สนบัสนุนในกำรปฏิบติัร่วมกนัเพื่อกระท ำกำรในกำรเสนอรำคำ หรือกำรปฏิบติัท่ีไม่เป็น

ธรรม ไม่วำ่จะในนำมของ  AMATAV  คู่คำ้ หรือเพื่อผูอ่ี้น 

• คู่คำ้ของบริษทัจะตอ้งไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ด้วยกำรใช้ขอ้มูลท่ีบิดเบือนเชิงลบหรือ

ขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็  

• คู่ค้ำของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดกฎหมำยหรือข้อก ำหนดเก่ียวกับสิทธ์ิ  ทรัพย์สินทำงปัญญำ  หรือ

ครอบครองขอ้มูลควำมลบัทำงกำรคำ้ใด ๆ ท่ีไดม้ำโดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของ 
 

 

3. กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน 

กำรไม่เลือกปฏบิัติและควำมเสมอภำค 
• ในกำรว่ำจำ้งและกำรจำ้งงำน คู่คำ้ของบริษทัจะไม่เลือกปฏิบติั และจะให้โอกำสและปฏิบติัต่อลูกจำ้ง

อยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยไม่ค  ำนึงถึงเช้ือชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ รสนิยมทำงเพศ อำย ุกำรเป็นสมำชิกสหภำพ 
หรือลกัษณะสิทธิมนุษยชนใด ๆ ท่ีไดรั้บกำรคุม้ครองตำมกฎหมำย  

กำรจ่ำยค่ำจ้ำง ผลประโยชน์ และระยะเวลำกำรท ำงำน 



 

 

• คู่คำ้ของบริษทัจะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ จ ำนวนชัว่โมงในกำรท ำงำน วนัหยุดพกัผ่อน และจ ำนวน
ชัว่โมงล่วงเวลำของพนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่ลูกจำ้งจะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยค่ำจำ้งท่ีมีผลบงัคบ้ใช ้ซ่ึงรวมถึงค่ำแรงขั้นต ่ำ 
ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ และผลประโยชน์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

แรงงำนเด็ก/แรงงำนอำยุต ่ำกว่ำเกณฑ์ 
• คู่คำ้ของบริษทั จะไม่จ้ำงหรือใช้บุคคลใด ๆ ท่ีมีอำยุต ่ำกว่ำอำยุกำรจ้ำงงำนขั้นต ่ำตำมกฎหมำยของ

ประเทศท่ีโรงงำนนั้นตั้งอยู ่

กำรบังคับใช้แรงงำน 
• คู่คำ้ของบริษทั ตอ้งไม่ใช้แรงงำนในลกัษณะท่ีเป็นกำรบงัคบั กำรขู่เข็ญ กำรกักขงั กำรลิดรอนสิทธิ 

กำรคำ้มนุษย ์หรือกำรใชแ้รงงำนโดยไม่สมคัรใจในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีผิดกฎหมำย 

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (OSH) 
• คู่คำ้ของบริษทัจะตอ้งจดัให้มีสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและดีต่อสุขภำพเพื่อลดอุบติัเหตุ

ในท่ีท ำงำน กำรบำดเจ็บและควำมเส่ียงต่อสุขภำพ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด 
• คู่ค้ำของบริษัทจะต้องจัดหำอุปกรณ์และเคร่ืองมือป้องกันท่ีเพียงพอซ่ึงอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

เหมำะสมกบักำรท ำงำน และเพียงพอส ำหรับพนกังำน เพื่อควำมปลอดภยั 
• คู่คำ้ของบริษทัจะตอ้งก ำหนดแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และจดัใหมี้กำรฝึกอบรมและค ำแนะน ำกฎระเบียบ 

และขั้นตอนต่ำงๆ เก่ียวกบั OSH เพื่อใหแ้น่ใจวำ่พนกังำนเขำ้ใจและปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
 

4. ควำมยั่งยืนด้ำนส่ิงแวดล้อม 

ใบอนุญำต กฎระเบียบ และมำตรฐำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 
• คู่ค้ำของบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องด้ำนส่ิงแวดล้อม 

ใบอนุญำตดำ้นส่ิงแวดลอ้มและกำรลงทะเบียนขอ้มูลท่ีจ ำเป็นทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บกำรปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

กำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
• คู่คำ้ของบริษทั ควรริเร่ิมเพื่อส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรส่งเสริมให้มีกำรพฒันำ

เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและปฏิบติัตำมแนวทำง 3R – กำรลดกำรใช้ (reduce) กำรใช้ซ ้ ำ
หลำยๆ คร้ัง (reuse)  กำรแปรรูปมำใชใ้หม่ (recycle) 



 

 

• คู่ค้ำของบริษัท  ควรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบด้ำนลบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน เช่น กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ วตัถุดิบ น ้ำ และพลงังำน อยำ่งมีประสิทธิภำพ  

• คู่คำ้ของบริษทัควรมีควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น กำรจดักำรน ้ ำเสีย กำรจดักำร
ก๊ำซเรือนกระจก และกำรจดักำรของเสียในอำกำศ 

• คู่คำ้ของบริษทัจะตอ้งก ำจดัขยะมูลฝอย ของเสียท่ีเป็นของเหลว น ้ ำเสีย และของเสียจำกกำรร้ือถอน
ส่ิงก่อสร้ำงอย่ำงถูกต้อง รวมถึงกำรขนส่ง กำรจัดเก็บ และกำรปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และลดกำรปล่อยของเสียไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 

5. กำรใช้หลกัปฏบิัติ 

กำรรับทรำบเจตนำรมณ์ 

คู่คำ้ทั้งใหม่และปัจจุบนัจะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัปฏิบติัน้ี และแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำร

ดังกล่ำว กำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมหลกัปฎิบติัน้ีจะใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรประเมิน กำร

คดัเลือก และกำรจดักำรสัญญำคู่คำ้ของ AMATAV   

อำจตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงในบำงคร้ัง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และขอ้บงัคบัในปัจจุบนั จะแจง้ให้คู่

คำ้ทรำบหำกมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหลกัปฏิบติัคู่คำ้น้ี 

กำรด ำเนินกำรแก้ไข / กำรยุติ 

หำกคู่คำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ AMATAV จะตอ้งก ำหนดแผนปฏิบติักำรแก้ไขและติดตำมควำม

คืบหนำ้ AMATAV จะยติุควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้ท่ีจงใจละเมิดหลกัปฏิบติัน้ี 

กำรแจ้งกำรละเมิดของหลกัปฏบิัติ  

หำกคู่คำ้มีขอ้กงัวลใด ๆ เก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมหลกัปฏิบติัน้ี สำมำรถแจง้เร่ืองดังกล่ำวไปยงั AMATAV 

โดยตรง รำยงำนดงักล่ำวจะถูกเก็บเป็นควำมลบั โดยสอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีของ AMATAV ในกำรจดักำร

กบัเร่ืองต่ำงๆ อยำ่งโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

สำมำรถรำยงำนผำ่นช่องทำงดำ้นล่ำง: 

email      :     csamatavn@amata.com 

ไปรษณีย:์      เลขำนุกำรบริษทั  

 บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน)  

  ตูป้ณ 7 ปณฝ มอนเทอเรย ์ทำวเวอร์ กรุงเทพฯ 10310 



 

 

 

 

 

 

จดหมำยตอบรับและกำรยอมรับกำรปฏิบัติตำม 

หลกัปฏบิัติส ำหรับคู่ค้ำของ Amata VN Group 

 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บส ำเนำหลกัปฏิบติัส ำหรับคู่คำ้ของ  Amata VN Group แลว้ และยินยอมท่ีจะปฏิบติัตำมขอ้ควำมท่ี

ระบุไวใ้นหลกัปฎิบติัน้ี จำกกำรท่ีขำ้พเจำ้ลงนำมในเอกสำรน้ี แสดงวำ่ขำ้พเจำ้ยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตำมท่ีระบุไวใ้น

หลกัปฏิบติัน้ีทุกประกำร 
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       ต ำแหน่ง + ประทบัตรำบริษทั 

 

 


